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1. By which name was South-east Asia called? 

 দক্ষিণ-পূর্ব এক্ষিয়া কী নামে অক্ষিক্ষিত িমতা?  

2. In which year did the first Dutch trading ship reached South-East Asia? 

 কত সামে প্রথে ডাচ র্াক্ষণজ্যতরী দঃপূঃ এক্ষিয়ায় উপক্ষিত িয়? 

3. What is the name of the ancient capital of Burma? 

 র্েবার প্রাচীন রাজ্ধানীর নাে কী? 

4. In which year was the Treaty of Yandabo signed? 

 ইয়ান্দার্ু সক্ষি কত সামে সম্পাক্ষদত িয়? 

5. What is the meaning of the word Thai or Tai? 

 থাই র্া তাই িমের অথব কী?  

6. In which year was the Chokri Monarchy established? 

 চক্রী রাজ্তন্ত্র কত সামে প্রক্ষতক্ষিত িয়? 

7. What was the name of the local political party of Phillipines? 

 ক্ষিেক্ষপমনর িানীয় রাজ্ননক্ষতক দমের নাে কী? 

8. What was the capital of Laos? 

 োওমসর রাজ্ধানী কী ক্ষিে? 

9. What was the important spice of Indonesia? 

 ইমন্দামনক্ষিয়ার গুরুত্বপূণব েিোটি কী ক্ষিে? 

10. When did the Dutch Liberal Party come to power? 

 ডাচ ক্ষের্ামরে দে কমর্ িেতায় আমস? 

11. What was the of important mineral of Malaya? 

 োেময়র উমেখম াগ্য খক্ষনজ্টির নাে ক্ষেখুন। 

12. When was the Suez Canal opened? 

 সুময়জ্ খাে কমর্ উনু্মক্ত িয়? 

13. What was the important trading centre of Phillipines? 

 ক্ষিক্ষেপাইমনর গুরুত্বপূণব র্াক্ষণজ্যমকন্দ্রটির নাে কী? 

14. When was the treaty signed between France and Siam? 

 কমর্ ফ্রান্স ও িযােমদমির েমধয চুক্ষক্ত স্বািক্ষরত িয়? 

15. When was the Agricultural Credit Organisation formed? 

 এক্ষিকােচারাে ক্রক্রক্ষডট অগ্বানাইমজ্িন কমর্ গ্ঠিত িয়? 

16. What is the main agricultural product of the Moi tribe? 

 ক্রোই উপজ্াক্ষতর প্রধান কৃক্ষিজ্ পণযটির নাে কী? 

17. What was the main export product of Burma? 

 র্েবার প্রধান রপ্তানী পণযটির নাে কী? 

18. When did Burma gain independence?  

 র্েবা কমর্ স্বাধীনতা োি কমর? 

19. When did the Sarekat Islam originate? 

 সামরকাৎ ইসোে কমর্ আক্ষর্িূব ত িয়? 

20. When did Indonesia gain independence? 

 ইমন্দামনক্ষিয়া কমর্ স্বাধীনতা োি কমর? 

  
21. What was the name of the famous novel published by Rizal in 1887? 
 1887 ক্রত প্রকাক্ষিত ক্ষরজ্ামের ক্ষর্খযাত নমিেটির নাে কী? 



22. When was the P.K.P. Formed? 
 P.K.P. কমর্ গ্ঠিত য়?  

23. When was constitutional monarchy established in Thailand? 

 থাইেযামে কমর্ ক্ষনয়েতাক্ষন্ত্রক (সাাংক্ষর্ধাক্ষনক) রাজ্তন্ত্র প্রক্ষতক্ষিত িয়? 

24. When was the present constitution of Thailand accepted? 

 থাইেযামের র্তব োন সাংক্ষর্ধানটি কমর্ গ্ৃিীত িয়? 

25. When did the Trung Sisters Revolt took place in Vietnam? 

 ক্ষিময়তনামে ত্রুঙ্গ িক্ষগ্নীদ্বময়র ক্ষর্মরাি কমর্ িময়ক্ষিে? 

26. When were the North and South Vietnam unified? 

 উত্তর ও দক্ষিণ ক্ষিময়তনাে কমর্ ঐকযর্দ্ধ িয়? 

27. When was the National Liberation Front formed in South Vietnam? 

 দক্ষিণ ক্ষিময়তনামে নযািনাে ক্ষের্ামরিন ফ্রন্ট কমর্ গ্ঠিত িয়? 

28. Where was the Nixon Theory presented? 

 ক্ষনকসন তত্ত্ব ক্রকাথায় পক্ষরমর্িন করা িয়? 

29. Which organisation, established in 1908, is considered to be the first step in the history of 
Indonesian Nationalist Movement? 

 1908 সামে প্রক্ষতক্ষিত ক্রকান সাংগ্ঠনমক ইমন্দামনিীয় জ্াতীয়তার্াদী আমন্দােমনর ইক্ষতিামস প্রথে পদমিপ 
ক্ষিসামর্ গ্ণয করা িয়? 

30. By what name was the uprising of 1965 known in Indonesia? 

 ইমন্দামনক্ষিয়ায় 1965 সামের অিুযত্থান কী নামে পক্ষরক্ষচত? 

 


